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I. BAŞVURUNUN KONUSU 

1. Başvuran dilekçesinde özetle; iki yıldır ceza infaz kurumunda bulunduğunu, bulunduğu süre içerisinde 

yargılama sürecine ilişkin bilgi edinemediğini, duruşma tarihlerinden haberi olmadığını, tarafına tebligat 

yapılmadığını, dosyasıyla ilgili bilgi alamadığını iddia ederek mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 

II. BAŞVURU SÜRECİ 

2. Başvuru dilekçesi 09/09/2021 tarih ve … sayı ile kayda alınmıştır. 

3. Başvuru kapsamında Maltepe 3 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünden alınan 

05/01/2022 tarih ve … sayılı yazılı görüşte başvuranın iddia ettiği hususlar ile ilgili olarak; başvuranın ceza 

infaz kurumundan 17/12/2021 tarihinde tahliye edildiği, aynı Kurumdan alınan 14/12/2021 tarihli bilgi notu 

başlıklı yazıda tutuklunun dosyası ile ilişkili olarak adı geçen Kuruma 10 adet dilekçe ile müracaatta bulunduğu, 

bu dilekçelerin 5 tanesinin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının … soruşturma numarası ilgi tutularak 

gönderildiği, diğer 5 tanenin ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilip … No.lu soruşturma 

üzerinden yürütülmesi için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini, bu dilekçelerine istinaden 

veya tutukluluk sürelerinin incelenmesi doğrultusunda bir tane tutukluluk süresinin devamına ilişkin karar 

verildiğini, iki tane bilgilendirme yazısının geldiğini ve bu yazıların kendisine tebliğ edildiğinin kayıtlardan 

anlaşıldığını belirtmiştir. 

III. İLGİLİ MEVZUAT 

4. T.C. Anayasası'nın 17'nci maddesi “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve 

geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut 

bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz. Kimseye işkence ve 

eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz.” 

hükmünü haizdir. 

5. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) 

bendinde, Kurumumuzun "Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin ulusal 

önleme mekanizması kapsamındaki başvurularını incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve 

sonuçlarını takip etmek" ile görevli olduğu düzenlenmiştir. 

6. Aynı Kanun'un 17'nci maddesinin birinci ve sekizinci fıkralarında, özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da 
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koruma altına alınan kişilerin Kuruma bizzat başvuru yapabileceği hükme bağlanmıştır. 

7. 24/11/2017 tarihli ve 30250 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye İnsan Hakları 

ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in “Karar 

Verilmesine Yer Olmadığı” hususunun düzenlendiği 73'üncü maddesinin birinci fıkrasına göre, "Kurum; a) 

Başvurucunun başvurusundan vazgeçmesi, b) Başvurucu gerçek kişi ise ölümü veya tüzel kişi ise tüzel 

kişiliğinin sona ermesi, c) İnceleme ve araştırma devam ederken başvuru konusu hakkında dava 

açılması, üzerine inceleme ve araştırmasını sonlandırması hâlinde karar verilmesine yer olmadığına dair 

karar verir.’’ şeklinde düzenleme yer almaktadır. 

IV. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE 

8. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu, Kurumun insan haklarını korumak ve 

geliştirmek, kişilerin eşit muamele görme hakkını güvence altına almak, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden 

yararlanmada ayrımcılığı önlemek, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek ve bu konuda ulusal 

önleme mekanizması görevini yerine getirmek üzere faaliyet yürüteceğini hüküm altına almaktadır. 

9. Mezkur Kanun’un 9’uncu maddesinde, insan hakları ihlallerini resen incelemek, araştırmak, karara 

bağlamak ve sonuçlarını takip etmek, ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, 

araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek, özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına 

alınan kişilerin ulusal önleme mekanizması kapsamındaki başvurularını incelemek, araştırmak, karara bağlamak 

ve sonuçlarını takip etmek Kurumun görevleri arasında sayılmıştır. 

10. Somut başvuru; ceza infaz kurumunda bulunan başvurana, yargılanma sürecinde dosyasıyla ilgili yeterli 

bilgilendirmenin yapılmadığı iddiasına ilişkindir. 

11. Muhatap idare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerden, başvuranın 17/12/2021 tarihinde adı geçen 

ceza infaz kurumundan tahliye edildiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle başvurunun konusuz kaldığı anlaşılmış olup 

başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığı kanaatine varılmıştır. 

V. KARAR 

1. Başvuruda KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 

2. Kararın taraflara tebliğine ve KAMUOYUNA DUYURULMASINA, 

3. Karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesine başvurulabileceğine, 

08.09.2022 tarihinde, OY BİRLİĞİYLE, karar verildi. 

 

 
Av. Harun MERTOĞLU 

Daire Başkanı 

 

  
Dilek ERTÜRK 

Üye 

Muhammet Ecevit CARTİ 

Üye 
 

  
Saffet BALIN Ünal SADE 

           Üye                                                                                                     Üye
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